Ik neem dit jaar wel/niet* deel aan Jumping Etten-Leur.
(*doorkruisen wat niet van toepassing is)

Sponsorpakket

Aantal personen		Prijs (excl. btw) Aantal Totaal prijs
A. Grand Prix-sponsor
20
€
		
8.000
....		...........
B. Hoofdsponsor
15
€
		
4.000
....		...........
C. Rubrieksponsor
10
€
		
2.000
....		...........
D. Co-sponsor
6
€
		
1.000
....		...........
E. Reclamepakket
2
€
		
600
....		...........
F. Passe partout
1
€
		
275
....		...........
G. Tuigpaardendag
1
€
		
100*
....		...........
H. Vrienden van Jumping Etten-Leur
1
€
		
100
....		...........
*Bij pakket A t/m D zijn deze kaarten extra bij te bestellen voor een gereduceerd tarief van € 75
Tijdens Jumping Etten-Leur gelden alle sponsorpakketten op 4 en 5 juni (en indien geselecteerd op
3 juni). Pakketten A tot en met H zijn op de betreffende dagen inclusief volledige catering, behalve
buitenlands gedestilleerd. In het VIP-paviljoen kunt u genieten van verschillende culinaire heerlijkheden.
Contactgegevens		

Facturatie gegevens indien anders dan contact

Firmanaam.......................................................................

Firmanaam.......................................................................

Contactpersoon................................................................

Contactpersoon................................................................

Adres................................................................................

Adres................................................................................

Postcode, woonplaats......................................................

Postcode, woonplaats......................................................

Telefoonnummer...............................................................

Telefoonnummer...............................................................

E-mailadres contactpersoon.............................................

E-mailadres contactpersoon.............................................

Het plaatsen van een bestelling betekent aanvaarding van de algemene voorwaarden. Handtekening voorafgegaan door
handgeschreven vermelding,

Gelezen en goedgekeurd

datum

Voor Jumping Etten-Leur

Algemene voorwaarden De sponsor is zich er van bewust dat o.a. weersomstandigheden en bijvoorbeeld overheidsmaatregelen ter
bestrijding van veeziekten zoals o.a. varkenspest of MKZ, er toe kunnen leiden dat het evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan
vinden. Partijen zullen in dat geval overleggen of van Stichting PPS (Jumping Etten-Leur) naar redelijkheid verwacht mag worden dat in verband
met de afgelasting, door Jumping Etten-Leur (Stichting PPS) niet gemaakte kosten aan de sponsor geheel of gedeeltelijk worden gerestitueerd.
Indien Jumping Etten-Leur (Stichting PPS) genoodzaakt is het evenement ten gevolge van extreme oorzaken geheel of gedeeltelijk af te
gelasten, is zij jegens de sponsor niet aansprakelijk dat zij de overeengekomen tegenprestatie niet (geheel) kan leveren. Voorts aanvaardt
Stichting PPS (Jumping Etten-Leur) geen aansprakelijkheid voor schade geleden door de sponsor of zijn genodigden door o.a. diefstal,
vermissing, letsel, vernieling, enzovoort. Op deze overeenkomst is tevens van toepassing de tekst zoals opgenomen in de sponsorpakketten
en -voorwaarden Jumping Etten-Leur 2016 waarvan een exemplaar bij dezen aan u is verstrekt. De sponsor is verplicht de factuur te voldoen
voor aanvang van het evenement.
Contactpersonen sponsorinformatie
Dit jaar heeft Hippic Projects de sponsorwerving van Jumping Etten-Leur op zich genomen.
Neem contact met hen op voor de mogelijkheden: Anne Meester 06-24236172 of Jenneke Smit 06-15010660

